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Muhtemelen 927 (1521) yılında tamam
lanan eser, önemli resmi yazışmalara 
dair örnekler ihtiva eden bir münşeat 
mecmuasıdır (yazma nüshaları için bk. 
Münzevi, lll, 2122). Gottfried Hermann 
eser hakkında doktora tezi hazırlamıştır 
(bk. bibl.) . 6. lfabibü's-siyer ii a]].bdri 
efrfıdi'l-beşer. Handmir'in seyyidler, ka
dılar ve sadrların reisi olan Gıyaseddin 
Muhammed b. Yusuf- ı Hüseyni adına 
927'de (1521) yazmaya başlayıp onun öl
dürülmesinden sonra Safeviler'in Herat 
valisi Şamlu oymağından Durmuş Han'ın 
veziri Hace Habibullah-ı Saveel'nin adına 
930'da (1524) tamamladığı umumi dün
ya tarihidir; ikinci ithaftan dolayı esere 
lfabibü's-siyer adı verilmiştir. Üç cilt 
olarak yazılan ve yaratılıştan başlayıp 
Şah İsmail'in ölümüne (930/1524) kadar 
gelen kitapta Handmir' in. dedesi Mir
hand'ın Ravzatü'ş-şaffı'da bahsetmedi
ği bazı devletlere de yer verdiği görülür. 
Müellifin Hüseyin Baykara ve oğulları. 
Şah İsmail. Babür, Hümayun ve Şeybani 
Han devrinde cereyan eden olayların bir 
kısmına bizzat katılması ve bazılarına da 
şahit olması sebebiyle eser yazıldığı dö
nemin tarihi açısından önemli bir kaynak
tır. Reşidüddin Fazlullah'ın metoduna uyu
larak kronolojinin değil devletlerin esas 
alındığı kitapta, anlatılan her devrin so
nunda o dönemin vezirleri ve diğer dev
let adamları , seyyidler. nakibler, ulema, 
fuzala ve şairler hakkında geniş bilgi ve
rilir ki bu husus Farsça tarih yazıcılığı açı
sından ayrı bir önem taşımaktadır. Daha 
sonra gelen Safevi tarihçileri de bu usulü 
takip etmişlerdir. Damad İbrahim Paşa'
nın himmetiyle oluşturulan sekiz kişilik bir 
heyet tarafından (Halep Kadısı Mansart
zade Efendi, müderris Fasih! Hasan Efen
di, Dürrlbiraderi Sa'd Efendi, Kasımpa
şa Mevlev!hanesi şeyhi MGsa Efendi, Ha
cegan-ı Divan'dan Nahlfl Efendi , divan 
katibi Faiz Efendi, divan katibi ŞurmT 
Efendi, Defter-i Hakan! katibi Seyyid Çe
lebi) Türkçe'ye çevrilen eser (Nuruosma
niye Ktp., nr. 4889) yayımianmış ( Bombay 
1263, 1857; Tahran 1263 h., 1271/1855, 

1276, 1333, 1353). ayrıca bazı Batı dille
rine kısmi tercümeleri yapılmıştır (Sto
rey, lll. s. ı 07 vd.). Handmir'in oğlu Emir 
Mahmud, 957 (1550) yılında esere Şah 
İsmail ve Tahmasb dönemlerini ihtiva 
eden bir zeyil yazmıştır ( Tarrtı-i Şah ls
ma'fl ve Şah Tahmasb-ı Şafevf: :ıeyl-i Ta
rflj-i ljabfbü 's-siyer; nşr. M. Ali Cerrahi, 
Tahran 1375 hş . ). 7. Aşarü'l-müluk ve'l
enbiya>. 931'de (1524-25) tamamlan-
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mış olup lfabibü's-siyer'in özeti mahi
yetindedir. s. Kanun-i Hümfıyuni (Hü
mfıyunnfıme). 941 ( 1534-35) yılında ya
zılan eser Hümayun'un faaliyetlerini an
latmakta ve menkıbelerine yer vermek
tedir (nşr. M. Hidayat Hosain , Calcutta 
1359/1940). 9. Münte]].ab-ı Tfıri]].-i Vaş

şfıf. Günümüze ulaşmayan bu eserin İl
hanlı devri tarihçilerinden Vassaf'ın tari
hinin bir özeti olduğu anlaşılmaktadır. 

Handmlr ayrıca dedesi Mirhand'ın Rav
zatü'ş-şaffı adlı eserine bir zeyil yazmış 
ve bu zeyli lfabibü's-siyer'e aynen al
mıştır. Abbas Azzavl. onun Cevfıhirü'l
a]].bdr ve Garfı,ibü'l-esrfır adlı iki eseri
nin daha olduğunu söyler (et-Ta'rf{ bi'l
mü,erriljfn, ı, 226). Handmir'in eserlerin
de yer yer bazı Farsça şiiriere de rastlan
maktadır. ' 
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~ İSMAİLAKA 

Osmanlılar'da bir nüfus 
ve vergi birimi. 

_j 

Farsça'dan Türkçe'ye geçen hane keli
mesi "ev, bina. ikametgah; aile; bir cet
velde veya şemadaki alt bölümler; dama 
ve satranç tahtasındaki karelerden her 
biri; tavla oyununda pulların üzerine ko
nulduğu dilimler; matematikte sayılar 
sisteminde birler, onlar, yüzler" gibi an
lamlarda kullanılmaktadır. Bazı isimlerin 

sonuna eklenerek postahane. hastaha
ne, boyahane. yemekhane gibi kelimeler 
de türetilmiştir. Osmanlılar'da kanunna
melerden anlaşıldığına göre hane. "Em
lak kısmı satılsa, eğer hane ve ger bağ
dır" ifadesinde "ev" ; "Dağda kestikleri 
odun için haneden haneye birer akçe alı
nırmış"; "Her haneden birer nevgi yağ 
atalar" şeklindeki ibarelerde "vergi hane
si, vergi matrahı" anlamını taşır. Bunun 
yanı sıra tahrir defterlerinde çok sık rast
lanan kelime "aile" karşılığı olarak kulla
nılmakta, bu sebeple Batı dillerine "feu, 
household, familie" şeklinde tercüme 
edilmektedir. 

Vergiye esas olan bir maliye terimi özel
liği de taşıyan hanenin kaç kişilik bir aile
yi ifade ettiği meselesi tartışmalıdır. Bu
nunla "avarızhane" tabiri arasındaki mü
nasebet de açık değildir. Osmanlı tahrir 
defterlerinde "hane-i avarız" başlığı altın

da vergi mükellefı erkeklerin sayısının, 
"hane-i gayr-ı avarız" içerisinde imam, 
müezzin, hatip, ama, müflis vb. vergiden 
muaf olanların kaydedilmiş olması, XVI. 
yüzyılda bir hanenin bir avarızhaneye eşit . 
bulunduğunu. fakat daha sonraki yüzyıl
larda avarızhane tabirinin farklı bir vergi 
birimi ölçüsü haline geldiğini gösterir. 
Sultanların ve emirlerin vakıf arazilerin
de oturanlar da 922 ( 1516) tarihli Biga 
Kanunnamesi'nin sonuna eklenen bir 
listede avarızhane olarak gösterilmiştir. 
Bunlar vergilerini devlete değil vakıf sa
hipleri adına mütevellilere ödemektey
diler. 

ömer Lutfi Barkan haneyi yani aileyi 
beş kişi olarak kabul etmiş, bu teklif son
radan pek çok kimse tarafından benim
senmiştir. Bununla beraber hane katsa
yısının bu miktardan daha az veya daha 
fazla olduğunu kabul edenler de vardır. 
Josiah C. Russell. XVI. yüzyılda İspanya 
Arapları'nın durumunu göz önünde bu
lundurarak Barkan'ın fikrini benimser gö
rünmekte, ancak Venedik kaynaklarına 
dayanarak Osmanlı Devleti'nde hıristiyan 
veya yahudi erkeklerin on iki -on dört yaş
ları arasında haraç ödemeye başladıkları 
gerekçesiyle 3,5 katsayısını ileri sürmek
tedir. M. A. Cook 4,5, Bruce McGowan, 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Semendire 
sancağında 3,57, Segedin'de 4,S9, D'Uia'
da 5,26, Srem'de 6 katsayısını uygun bul
maktadır. Böylece hane adedinin farklı 
sancaklarda değişik miktarlarda olduğu
nu belirtmektedir. M. Mehdi İlhan, kendi 
mahalli araştırmalarının sonucu Amid 
(Diyarbakır) sancağında hane mevcudu-



nun S,S olabileceği kanaatindedir. Ber
nard Lewis bu katsayıyı S-8, Faruk Sü
mer 7, Halil İnalcık XV. yüzyıl sonlarında 
Bursa'da9, fakat XIX. yüzyılda İstanbul'
da 3-4 olarak hesaplamaktadır. ll. Baye
zid devrinden ( 1481-1 5 ı 2) kalma olduğu 
tahmin edilen bir defterdeki sürgün edi
lenlerle ilgili bir cetvelde yer alan ve aile 
reisinin isimleriyle belirtilen hane mev
cutlarının bir kısmının iki, üç, dört nüfus
lu olduğu, ancak genel toplamının 180 
nefer (kişi) ve hane miktarının da otuz üç 
oluşu sonucunda ortalamanın S.4S'e ulaş
tığı görülmektedir. 

XIX. yüzyılda Balkanlar'dan, Kafkas
ya'dan, Kuzey Karadeniz ülkelerinden ve 
diğer yerlerden Anadolu'ya yönelik göç
menlere ait listelerdeki nefer ve hane ve
rilerinin incelenmesinden, bu yüzyılda 
bir hanedeki nüfus sayısının 4,11 ile 4,17 
arasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
katsayı yörelere göre değişmekte, bizzat 
devlet adamları tarafından bile aynı de
virde bazan S, bazan da 3 olarak hesap
lanmaktadır. 

Gerek ll. Bayezid devrine ait olduğu 
sanılan defterde, gerekse göçmen liste
lerinde (XIX. yüzyıla ait) hane mensupla
rı arasındaki akrabalık ilişkilerini de bul
mak mümkündür. Otuz üç hane (aile) içe
risinde birinde aile reisinin dört, birinin 
üç, beşinin iki hanımı, diğerlerinin tek ha
mını bulunmaktadır. Çocuk sayısı da az
dır. Kalabalık ailelerde sayıyı arttıran 
çocuklar değil birlikte oturulan kardeşle
rin sayısının fazla oluşudur. XVI. yüzyılda 
Bursa'da ailelerden% 27'sinin çocuksuz, 
% 20'sinin tek çocuklu, % 18'inin iki ço
cuklu olduğu tesbit edilmiştir. Tereke def
terlerine dayanarak yapılan araştırma
larda XVII. yüzyılda İstanbul'da ve Edir
ne' de 1 OOO'in üzerindeki erkekten% 92 '
den fazlasının tek kadınla evli olduğu, aile 
başına düşen çocuk sayısının da iki civa
rında bulunduğu görülmektedir. XVIII. 
yüzyılda Ankara'da da aynı tür defterler
den yukarıdakine yakın sonuçlar alınmış
tır. 812 aile üzerinde yapılan bir inceleme 
bunlar arasında çok evli olanların % 12 
nisbetinde olduğunu, müslüman aileler
de çocuk sayısının ortalama 2.4. gayri 
müslimlerde 2, 7'yi bulduğunu ortaya çı
karmıştır. Ayrıca zamanın sağlık şartları 

çerçevesinde çocuk ölümlerinin çok olu
şu da hane hesaplamalarında dikkate alın
malıdır. Bundan dolayı tahrir defterle
rindeki hane sayılarının kaç nüfusa teka
bül ettiğinin hesaplanmasında, geçmiş 
yüzyıllarda ailelerin çok çocuklu bulundu
ğu var sayımına dayanarak rakamları, 

katsayıları arttırıp kabartmanın yerinde 
olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Iii NEJAT GöYÜNÇ 

Türk musikisinde 
bir eseri meydana getiren 

bölümlerden her biri. 
_j 

Türk mOsikisinin gerek saz gerekse 
sözlü formları. her birine hane adı veri
len belirli sayıda bölümlerin bir araya gel
mesiyle oluşur. Bu formlarda hane sayısı 
genellikle dörttür. Fakat dörtten az veya 
çok haneden meydana gelen formlar da 
vardır. Peşrev, saz semaisi, longa, sirto gi-

HANE 

bi saz eseri formları ile mi'raciyye, kar, 
beste, ağır ve yürük semai gibi sözlü bü
yük formların her bölümüne hane adı ve
rilir. Bu terimin şarkı, ilahi, nefes, türkü 
vb. küçük formlarda kullanılması yaygın 
değilse de bunları meydana getiren bö
lümler gerçekte birer hanedir. Mevlevl 
ayinlerinde hane yerine selam tabiri kul
lanılmıştır. 

Peşrev ve saz semailerinde her bölüm 
mülazime ile birlikte haneyi oluşturur. 
Ayrı bir mülazimesi olmayan bazı peşrev 
ve saz semailerinde hanelerden biri, ge
nellikle de 1. hane (bazan da Il. hane) mü
lazime yerine kullanılır. Bazılarında da 
mülazime az çok farkla her hanenin so
nuna ekli bulunur. Peşrev ve saz semai
leri genellikle dört haneli ise de hane sa
yısı daha az veya daha fazla olanları da 
vardır. Bazı peşrevler üç veya beş haneli 
ya da zeyilli olabilir. Bilhassa darb-ı fetih 
usulüyle ölçülmüş peşrevlerde ll. hane as
lında zeyildir, bundan dolayı bu peşrevler 
daha sonra beş haneli zannedilmiş veya 
öyle itibar edilmiştir. Genel olarak dört ha
neli bir peşrev veya saz semaisinin hane 
ve mülazime şeması şöyledir: 

ı. hane+ mülazime 

ı ı. hane+ mülazime 

lll. hane + mülazime 

ıv. hane + mülazime 

Sözlü Türk mOsikisi formlarından olan 
karlar kompozisyon özelliğine göre hane 
veya bentadını alan bölümlerden oluşur. 
Beste, ağır ve yürük semailer, her zaman 
dört mısralı olmalarına rağmen ayrıca 
kompozisyon özelliğine göre "murabba" 
(dört haneli) veya "nakış" (iki haneli) adı
nı alır. Bu formların murabba şekillerin
de her mısra terennümle birlikte bir ha
neyi oluşturur. Haneler, kompozisyonda
ki yerlerine ve görevlerine göre ayrıca ad
landırılır. 

1. hane = 1. mısra + terennüm = A+B 
=zemin hane 

ll. hane = 2. mısra + terennüm = A+B 
= nakarat hane 

lll. hane = 3. mısra +terennüm = C+ B 
veya D=miyan hane 

IV. hane = 4. mısra + terennüm = A+B 
= nakarat hane 

Beste, ağır ve yürük sernailerin mu
rabba şekillerinin ana yapısı yukarıdaki 
şemada belirtildiği gibi ise de bazı deği
şik kompozisyon özellikleri taşıyanları da 
vardır. Bu yapıdaki bir beste için "murab
ba beste" tabiri kullanılır; fakat aynı ya
pıdaki ağır ve yürük semailere "murab-
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